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Aos Leitores
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Criéto a Ofliíóícae

Música poder moralizador, força educacional,

laço Que une um espírito e a virtude, agente ani-

mador da bravura, do entusiasmo, da piedade

e da fé, transformadora inconteste de costumes,

veículo que conduz ao maior de todos os bens

— o amor, reveladora insofismável do grande

poder supremo, elemento criador de beleza, re-

fúgio acariciador dos que sofrem, dos que lu-

tam, vertical infinita unidora do céu e da terra,

não és, nem poderias ser, um produto espon-

tâneo da humanidade.

O homem primitivo, segundo o instinto, atri-

buía a outro sêr, todos os fenômenos que lhe

feriam a imaginação. No estado psicológico de

homem que, não sendo contido nem pela ex-

periência nem pelos hábitos lógicos do espirito,

so reportava apenas ao testemunho dos senti-

dos e afirmava imediatamentè o resultado,

fosse qual fosse.

Na sua luta nos campos, ou nas florestas,

muitas vezes sentindo um perfume desconheci-

do emanado de um ou outro arbusto, ouvindo o

sussurro melodioso das folhas das palmeiras,

cria imediatamente ser esse odor ou esse som,

um espírito superior, um grande poder invisí-

vel e, não tardava em transformá-lo num
Deus e em erigir-lhe um templo.

Daí a galeria infindável de divindades às

quais é atribuída a invenção da música!

Mas, ela é a sublime obra de Um só! É um

dos melhores presentes que Deus fez à terra

para torná-la menos pérfida e menos má.

Valdemar de ALMEIDA
— natal —

Do domínio da magia a que ficou entregue

por muitos séculos, passou a ser o objeto de

constantes estudos por parte de quasi todos os

filósofos da antiguidade que, notando-lhe o

poder de comover profundamente o homem,

de transformar-lhe os costumes e os hábitos,

procuraram regulamentá-la e instituí-la como

complemento ativo de açào governamental,

chegando mesmo até a constituição de ua mú-

sica de Estado.

Do resultado de suas observações constata-

ram que, se a música tinha uma tão forte in-

fluencia sôbre os espíritos de que tanto falava

a magia, natural seria que ela agisse com bem

manor vantagem sôbre os homens, produzindo-

lhes necessariamente certos estados d 'alma,

certa variedade de sentimentos, se tornasse,

enfim, o instrumento, por excelência, da edu-

cação !

Platão escreveu que “a música nos insinua

na alma, por meio dos sons, a forma da vir-

tude”, que a nossa vida tem necessidade de

euritmir. e ainda que, se a música é um meio

de moralização e ao Estado compete zelar e

manter a boa moral, ela devia ser regulamen-

tada por leis.

Aristóteles não se cansava de extemar-se

sôbre a Arte sonora. Para êle, a harmonia e

o ritmo, têm muitas afinidades com a alma.

Proclamava o poder moral da música como

capaz de modificar os sentimentos humanos.

Sofocles, ainda muito moço, dirigindo um
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côro composto de Jovens de sua idade, cantou

celebrando a vitória de Salamina.

Pitágoras, ocupando-se da música, deu aos

antigos as primeiras noções de acústica e faci-

litou a construção da escala que tem o seu

nome.

A Arte, foi portanto, objeto de estudo e da

atenção por parte dos grandes filósofos dos

tempos antigos e Cristo, em sondo o maior

dentre todos êles, necessariamente a ela dis-

pensou também parte de sua atividade no pou-

co tempo em que esteve no mundo terreno.

O seu incomparável poema é a maior sinfo-

nia que jamais foi dado à terra conhecer.

Não deixou nenhuma palavra escrita, mas,

o timbre de sua voz, o ritmo de suas palavras

e a cadência de suas afirmativas, ressoam eter-

namente pelo espaço, num crescendo absoluto

de majestade e de beleza!

Nos momentos mais íntimas, Cristo cantava

os poemas religiosos de Israel. Os Salmos

saíam-lhes dos lábios transformados em me-

lodias litúrgicas de incomparável artisticidade.

O evangelho de Jesús, para os que têm a

suprema ventura de ouvir, é uma partitura su-

blime onde êle canta, louva e enaltece o poder

divino do maior de todos os mestres — DEUS!

Intérprete único da obra do grande Criador,

veiu a seu mandado, reger a grandiosa orques-

tra do Universo e, com a sua habilidade mes-

siânica, manteve por milhares de anos e man-

terá para todo o sempre em nosso corações,

em nossas almas, nos nossos pensamentos, o

éco cada vez mais claro, mais nítido, mais so-

nante, de seus acordes harmoniosamente ce-

lestiais.

Uma das provas mais eloquentes de que o

Nazareno era um perfeito conhecedor dos se-

gredos musicais, temo-la na manhã em que

êle se dirigiu às margens do Genesareth. cer-

cado de grande multidão ávida por conhecer

os seus ensinamentos. Desejoso de ser ouvido

por todos, não encontrando um lugar apropria-

do onde o vento não dispersasse as suas pa-

lavras, conduziu o povo às praias do lago, agru-

pando-o nas sinuosidades do litoral, nas en-

costas das colinas e dos rochedos. Subindo a

uma embarcação, certificou-se de ter consegui-

do um ótimo corpo de ressonância, começando

então a pregar, certo de assim não perder,

aquela gente, uma sílaba sequer de cada uma
de suas palavras.

Muito duvidamos da originalidade de uma
das mais lindas frases de Camões no seu Lu-

síadas. Conciente ou inconcientemente, êle não

fez mais do que repetir uma exortação do divi-

no Galileu aos seus discípulos: “Cantando es-

palhareis por tôda parte, se a tanto vos aju-

darem obediência e fé’*.

CRISTO, sublime enviado do Altíssimo, com-

preendeu melhor do que todos os filósofos, que

o canto exprime alegria de crença, é um dos

melhores meios de proclamar e publicar a

glória de Deus, dá aos fiéis a harmonia de um
só pensamento, facilita-lhes compreender mais

rapidamente os textos sagrados, é um caminho

suave e seguro para a contrição, e ensinou aos

apóstolos a sua prática, aconselhando-lhes a não

cantarem unicamente com a voz. Cantar empre-

gando só a voz é para o agrado exclusivo dos

homens. Anteviu, portanto, o lado pernicioso

da Arte.

Quem quer que cante em louvor de Deus,

não deve deixar a voz sair da laringe sem an-

tes a ter feito passar pelo cérebro e pelo co-

ração!

Na últiriia ceia, já certo da traição de Ju-

das, cantou o derradeiro hino em companhia

dos doze discípulos e seguiu serenamente para

o Monte das Oliveiras.

Depois... o sacrifício Ídí consumado. A

morte, a ressurreição e, em seguida, a ascen-

são.

Os onze apóstolos voltaram para Jerusa-

lém a-fim-de cumprir as ordens do mestre.

“Ide, pois, e fazei discípulos meus todos os

povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho

e do Espírito Santo e ensinando-lhes a obser-

var tudo o que eu vos tenho mandado”.

O primeiro cuidado foi o de eleger um novo

companheiro para p lugar de Judas e a esco-

lha recaiu em Matias. Novamente doze, ini-

ciaram a pregação do Evangelho e, em pouco

tempo, conseguiram vários milhares de conver-

sões à nova religião.

A luta começara. Os antagonistas de CRISTO
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os caluniavam deshumanamente, procurando a

todo o custo impedir a onda gigantesca de fé

que crescia, crescia sempre. Os judeus conver-

tidos continuavam ainda muito apegados às

leis de Moisés. Até mesmo entre alguns após-

tolos havia certa divergência.

No meio de tanta incerteza, de tantas atri-

bulações, de tanta luta, pouco tempo restava

para que se ocupassem da coordenação da li-

turgia e da nova Igreja.

Mas São Paulo, a alma forte, o mais arden-

te devoto da nova doutrina, o primeiro a ser

atingido pelo ódio dos incrédulos que nele viam

o mais denodado sustentáculo, a mais enér-

gica disposição, a mais poderosa influência,

escrevia corajosamente de sua prisão aos seus

prosélitos: “Ocupai-vos dos salmos, dos hinos,

dos cânticos espirituais e cantai, cantai ao

Senhor estes salmos e estes cânticos do fundo

de vossos corações!”

Pedro, por sua vez, não obstante a persegui-

ção santanica de Nero aos cristãos, conseguiu

fazer grande número de novos crentes, reu-

nindo-os em lugares secretos e ensinando-hes a

rogar e a cantar os salmos à moda oriental,

aprendida na sua juventude, ao tempo em que

acompanhava Cristo-Rei feito homem.

Barnabé, filho da inspiração, teria estabe-

lecido a ordem da missa em Milão, regulari-

zando a música que devia pomposear os atos

religiosos.

Não fizeram, assim, mais do que cumprir

o que lhes ordenou o divino Messias, e a se-

mente da Arte, trazida para a umidada sombria

das catacumbas, fez brotar, num delírio de

exuberância, numa força brilhante de energia,

num crescendo sempre presto agitado, numa

dinamica harmônica celestial, deliciosamente

sonora, divínamente ritmada, a religião cris-

tã — sinfonia magistral escrita por Deus e exe-

cutada soberbamente pelos católicos concientes,

sob a regência empolgante, eternajnente divina,

do maior de todos os artistas — CRISTO

-

REI!

Sua religião é a geradora de todos os sen-

timentos nobres no homem, fonte inesgotá-

vel de motivos que permitiu ao homem desco-

brir na pedra bruta o elemento principal para

dar vida à sua imaginação. E o Evangelho foi

todo paciente e magistralmente talhado nos pór-

ticos das mais célebres igrejas, como testemu-

nho vivo da tragédia do Gólgota.

Fonte inesgotável de motivos que permitiu

ao homem descobrir o elemento primordial do

uma nova arte, e as telas maravilhosas contam-

nos hoje, no esplendor do seu silêncio e na

apoteose de suas côres, tôda a santa história

de sua vida.

Fonte inesgotável de motivos que fez com que

o homem sonhasse nessa arquitetura inigua-

lável das grandes e majestosas catedrais, ir-

radiadoras insofismáveis da fé nos seus prin-

cípios.

Fonte inesgotável de motivos que levou o ho-

mem a registrar tôdas as suas palavras em
sons e criar para a sua maior glória o número

infinito de Oratórios, Cantatas, Motetos, tidos

como complementos admiráveis de pomposidade

da liturgia cristã.

E Cristo-Rei, artista onipotente, não poderia

ter deixado de unir a Música, a Pintura, a Li-

teratura, a Arquitetura, tôdas as artes, enfim,

ao seu drama litúrgico para, elevando cada vez

mais a alma humana da terra para o céu, fa-

zer o milagre de arrebatar os corações demasia-

damente apegados às coisas terrenas e reve-

lar-lhes a grandeza infinita dos mistérios di-

vinos.

Do “ Jornal do Comércio” — Recife —
12-7-42.

• Que Giuseppe Verdi, o célebre músico

italiano, durante a sua vida, compôs nada

menos do que 27 óperas.

• O diretor de Orquestra britânico,

“sir” Thomas Beecham, solicitou o divor-

cio de sua esposa de nacionalidade norte-

americana, alegando que, “após 33 anos de

incompreensãip, lhe parece melhior romper

de uma vez um vinculo incomodo para

ambos”
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Uma contribuição para

a Pedagogia Músical

Para a “Resenha Musicar’

(Conclusão do n.° anterior)

IDADE DOS ALUNOS E SUAS CONDI-
ÇÕES CULTURAIS

Partindo da convicção de que o aprendiza-

do musical deva caminhar paralelamente

com a cultura geral dos estudantes, opina-

mos que se inicie a educação musical de

crianças de 5 ou 6 anos. Tal ensino porém

deverá ser ministrado por um processo ra-

cional, isto é, de acordo com a idade; não

convirá, de forma alguma, iniciar-se o apren-

dizado musical infantil com a prática ins-

trumental. Uma didática racional dará sem-

pre maiores vantagens ao preparo musical

das crianças. Daí o estabelecer-se o apren-

dizado pre-primário musical com um ensino

globalizado que abranja ginástica ritmica,

atividades lúdicas aplicadas, declamação, can-

tos e dansas em conjunto e contos infantis

— tudo enfim aplicado à música. E concomi-

tantemente ao ensino dos jardins de infancia,

sob uma atuação lógica do mestre, preparar-

se-á uma cultura geral e artística da mocida-

de de amanhã. O preparo musical, iniciado

ao lado dos cursos pre-primários com cri-

anças de 5 ou 6 anos e proseguindo aos 7

Samuel Arcanjo dos SANTOS

anos com o início dos cursos primários, gra-

dativamente irá atingindo uma base valo-

rosa quando na escolha da especialidade ar-

tística que o discípulo almejar.

HORÁRIO DE LECIONAMENTO
E DE ESTUDOS

A divisão equitativa do tempo representa

na didática musical matéria de grande rele-

vo, podendo mesmo considerar-se um dos

possantes fatores do sucesso a se alcançar.

A organização de um horário será tanto mais

eficiente quanto mais se aproxime dum cri-

tério que anteveja o máximo proveito com
menor fadiga do aluno e também do profes-

sor. Distinguimos duas espécies de horário;

o que estabelece as horas empregadas no le-

cionamento (aulas) e a medida do tempo em-
pregado no preparo das lições, seja na prá-

tica vocal ou instrumental, como no provi-

mento cultural dos discípulos. São elementos

importantes a considerar-se na elaboração de

um horário de ensino, a idade, o grau pro-

gressivo do aprendizado e a disciplina e

lecionar.
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HORÁRIO DE LECIONAMENTO

Para crianças de 5 ou 6 anos, cuja atenção

sobre o mesmo assunto é instável, serão con-

venientes lições mais frequentes e menos

demoradas; aos cursos pre-primários (cursos

infantis) por exemplo, aplicariamos, em dias

alternados, o ensino globalizado da matéria

acima aludida (ginástica ritmica, atividades

lúdicas’ aplicadas, canto, etc.) espaçado em

frações de 15 minutos sendo os diversos ele-

mentos desse aprendizado seriados sob um
critério altamente pedagógico a vista de sua

capital importância na formação básica do

ensino. E, dilatando-se paulatinamente com

o grau de idade e o aprendizado atingido,

passará o tempo de lecionamento a duas li-

ções semanais de 20 minutos a cada aluno no

curso primário instrumental sendo ele au-

mentado gradualmente para meia hora até

três quartos de hora e passando, mais tarde

a uma hora semanal prolongar-se-á a quin-

zenal para terminar em lições mensais e fi-

car completamente a cargo dos estudantes

que hajam conquistado uma personalidade

artística independente. A elaboração do ho-

rário para o lecionamento do Canto, Instru-

mentos de sopro e de cordas, está sujeita a

condições particulares. O Canto depende das

exigências relativas à higiene da voz, nos

instrumentos de sopro teremos que atender

à resistência física do aluno e à afinação do

instrumento; para os instrumentos de corda

teremos que considerar o tempo a dispen-

der com a afinação e preparo do instru-

mento. No ensino coletivo das disciplinas de

provimento cultural, as aulas serão bi-sema-

nais de 50 minutos, com a matéria a lecionar

previamente subdividida por todo o ano

letivo.

Está claro que, em se tratando de ensino

pre-primário, será ele realizado sob a tu-

tela e observação direta de professores es-

pecializados: e com um número máximo de

20 alunos em cada classe. No curso primá-

rio já pode o aluno iniciar a prática instru-

mental jornaleira de meia *hora, o quanto

possivel, está claro, sob os cuidados de um

professor indicado pelo seu perceptor. Ha-

verá então um progressivo aumento de uma

hora que se extenderá até cinco horas para

os cursos de especialização, sendo admissi-

vel mesmo 6 horas, no máximo, aos alunos

dos cursos de virtuosidade; o que for alem

de 6 horas será exagêro e sucetivel de pre-

judicar a saude. Todo o trabalho diário será

dosado cuidadosamente de maneira a nunca

provocar fadiga, que é a inimiga do bom
humor, da alegria de viver, tão propicia aos

artistas. Damos a seguir vários tipos de ho-

rários de estudo.

y2 hora — Estudo prático variado.

1 hora — V2 hora de técnica e Vz de estu-

do prático variado.

2 horas — Vk hora de técnica e 1 hora e Vz

de estudo prático variado.

3 hroas — 1 hora de técnica e 2 horas de

estudo prático variado.

4 horas — 1 hora de técnica e 3 de estudo

prático variado.

5 horas — 1 hora de técnica e 4 de estudo

prático variado.

6 horas — l l
/z horas de técnica e 4^

horas de estudo prático variado.

Os exercicios de pura técnica iniciados

com meia hora no segundo periodo de

estudo prático serão aumentados na medida

do grau progressivo atingido pelo discípulo.

Temos notado que uma boa parte dos alu-

nos fracasados artisticamente pertencem à fa-

lange daqueles cuja didática baseou-se ir-

teiramente em acrobacias técnicas. Seja sem-

pre a atuação dum professor tornar o seu

discípulo ambidexto para interpretar fiel-

mente as obras dos grandes mestres; nunca

um acrobata. Concordamos que os tipos do

horário apresentado não convirão absoluta-

mente ao cantor ou ao estudo prático dos

instrumentos de sopro, pela resistência física

posta em jôgo de forma muito diversa; ao

bom didata cumpre fazer uma judiciosa

adatação.
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PROGRAMA DE ENSINO E DE AUDIÇÕES

Para estabelecer-se “a priori” o desenvol-

vimento da atuação, quer do ensino, quer das

audições de alunos, elaboram-se programas

aditando em linhas gerais essas atividades.

Consoante a atividade em jôgo teremos pro-

gramas de ensino e de audições. Os primeiros

são lemas que estatuem a distribuição da

disciplina pelo currículo letivo. Os segundos

teem a finalidade de introduzir os discípulos

na vida social estimulando-os e premiando os

seus esforços. Com referência aos prog ramas

que regem o ensino prático, vocal ou instru-

mental, notaremos uma dfierença se os com-

pararmos com os que regem as aulas de cul-

tura. Para o ensino prático é suficiente a

citação dos autores didáticos e suas obras, o

quanto possivel, sob ordem cronológica do

seu aparecimento, dando-se ao mestre a con-

veniente liberdade de escolhe-las conforme

o feitio do aluno, evitando-se portanto uma

padronização ríjida. Os programas do ensino

cultural seguem o grau progressivo da ma-

téria a lecionar de acordo com uma possivel

assimilação inteletual. Ao organizarmos pro-

gramas de audições teremos em vista a sua

finalidade, fazendo-se sentir um contraste

atraente no seguimento das peças que os

compõem. Essas manifestações artístico-esco-

lares variam entre aquelas cuja finalidade vi-

sa encaminhar os alunos libertando -os do

pavor do público e tornando-os sociáveis, até

as que apresentam recitais de solistas já ama-

durecidos. Convirá iniciar-se com audições

escolares íntimas, isto é, de pequeno, publico

apresentando-se mesmo todos os alunos. São

sumamente uteis as audições ilustradas por

locutores ou oradores em comemorações cí-

vicas, artísticas ou ainda em concertos his-

tóricos. Também aqui a dosagem irá cres-

cendo paulatinamente. Todas essas manifes-

tações artísticas não deverão exceder de duas

horas com um pequeno intervalo para re-

pouso. Não quero deixar sem lembrança as

apresentações orfeônicas e corais pelo seu ca-

rater dlsciplinador e fortemente pedagógico.

Pode-se aíirmar convitamente que a posse de

orieao disciplinado numa escola é o ín-

dice claro de escola completa. Os progiamas

de ensino por sua vez devem ser confecio-

nados de modo a tornarem-se exequíveis;

para tanto se deverá tomar como medida o

tempo correspondente ao ano letivo. Ter-se-á

o critério feliz de nunca impor a quantidade

sobre a qualidade; a vida humana é insufi-

ciente para expotarmos o estudo de qual-

quer matéria cultural ou prática. Com re-

ferência aos cursos culturais teria ainda a

dizer que pode um bom didata trabalhar efi-

cientemente com qualquer livro, devendo

mesmo suprir-lhe as falhas; é no entanto am-

plamente reconhecido e muito conveniente

ao bom andamento do ensino a citação de

bons livros , em programas de ensino.

AULAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS

O ensino musical pode ser ministrado indi-

vidualmente ou coletivamente, quer seja

transmitido sob aspeto prático, oral ou es-

crito. Ministra-se individualmente o ensino

prático do canto ou qualquer ensino instru-

mental. Transmite-se coletivamente o ensino

pre-primário, o canto orfeônico ou coral, a

música de conjunto, a teoria elementar e seus

acessórios (solfejo e ditado), a teoria supe-

rior (harmonia, contraponto e fuga), a com-

posição, instrumentação e orquestração, a

história da arte e da música, as ciências, a

análise e pedagogia aplicadas e de mais ma-

térias cujo ensino seja transmissível sob

aspeto oral ou escrito. É prejudicial aò ensi-

no a aglomeração excessiva de alunos em
classe. No ensino musical o número de alu-

nos em classe coletiva varia de acordo com

a matériaa lecionar. Para o aprendizado da

teoria elementar, solfejo e ditado, admitem-

se 30 alunos cm classe iniciais e para os 2.0

e 3.0 ciclos, um máximo de 40 alunos, afim

de possibilitar ao professor o trabalho do sol-

fejo a 2, 3 e 4 vozes; nas classes de harmo-

nia o número máximo ao bom proveito dos

alunos será de 25 alunos; o contraponto e fu-

ga; composição, instrumentação e orquestra-

ção, 4 alunos; nos demais cursos culturais

acima citados poderá o mestre trabalhar
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proficientemente com um máximo de 30 ou
40 alunos (30 ainda melhor).

DISCIPLINA, INTERESSE E PLANOS
DE AULA

A boa ordem, a disciplina, a atitude do

professor em classe e o interesse a despertar

entre os seus discípulos pela matéria em le-

cionamento são fatores decisivos que mere-
cem especial atenção e abrangem tanto a di-

dática individual como a coletiva. O inte-

resse pela matéria lecionada e a disciplina

dependem sobremaneira da atitude dum pro-

fessor em classe. Ele deve entrar em classe

com o seu plano de aula preparado e não

vascilar perante os seus alunos. Por sua vez

uma classe indisciplinada dará sempre um
péssimo resultado. Em classes coletivas os

discípulos são observados e guiados em con-

junto; daí nasce a idéia de padronizar o en-

sino coletivo de acordo com o programa. Essa

padronização não deve no entanto ser rigida

ou autoritária. Para se obter maior rendi-

mento no ensino, vem a inevitável subdivisão

dos alunos de uma classe em categorias pro-

porcionando ao mestre ocasião de levar os

discípulos e alcançarem a totalidade do pro-

grama estabelecido. Resultarão então os cha-

mados planos de aula, isto é, os subpogra-

mas. Eles são organizados de acordo com o

tempo e a força inteletiva da classe, dividin-

do-se eqmtativamente o programa pelo tem-
po de aula de modo que a maioria da

classe possa participar do aprendizado, logran-

do-se maior número de promoções a um grau

imediato. Será preciso, no que se refere ao

interesse do aluno, que a sua sucetibilidade

não seja ferida. Ao julgar pois os alunos

não deverá um professor por em choque a

habilidade de um aluno contra o seu colega

ferindo-lhe o brio, A dignidade deve ser re-

salvada numa forma inteligente e candosa.

Um meio termo nesses casos será sempre
vantajoso, usando-se uma certa deplomacia.

E nunca se deverá deixar de dar ocasião a

que os alunos sejam estimulados. Se qualquer

estudante é sensível ao trato de um mestre

o estudante de arte é duplamente sensível;

é mesmo sensitivo.

CONTROLE — SABATINAS, EXAMES
E TÉSTES

A eficiência de qualquer trabalho é* pro-

vada pelo controle. Para o controle da atua-

. ção, tanto dos discípulos como dos mestres,

surgiram as sabatinas, os exames e os tes-

tes. Ainda que seja mais comum o emprego

de sabatinas em cursos culturais, não exita-

remos em aconselha-las como aferição do

ensino prático, facultando aos professores um
meio de manter a classe em contínuo interes-

se pelo trabalho em execução, trazendo a

vantagem de preparar os alunos para os exa-

mes; faça-se um reepílogo mensal do mate-

rial prático.

Os exames musicais são realizados sob vá-

rios aspetos: orais, escritos e práticos. As

provas orais podem ser efetuadas sob dois

processos: o processo de arguição e o expo-

sitivo; o primeiro convem ás classes primá-

rias e médias, o segundo ás classes de ensi-

no superior em que os discípulos já possuem

maior segurança na matéria. Para um bom
resultado dos exames orais, manda a boa

ética pedagógica que se adote uma lingua-

gem apropriada à inquirição prpecisa dos

examinandos; métodos confuzos de arguição

levam bons discípulos a péssimos exames,

sendo em certos casos uma das causas do

desanimo e desinteresse pelo aprendizado.

Ao provarem-se os discípulos de ensino prá-

tico, sugeríamos que se evitasse o sistema

de interromper bruscamente o executor ou

cantor; convem dar-lhes suficiente oportuni-

dade para o retempero dos nervos, quasi

sempre, convulsionados com a presença so-

lene de uma comissão examinadora. Será

justo estabelecer-se um ambiente de simpa-

tia, familiarizando os examinandos com o

examinador e evitando-se qualquer constra-

gimento do qual possam derivar inhibições

prejudiciais à saude dos discípulos.

O teste é um processo moderno de julga-

mento. Julga-se de acôrdo com as reações

manifestadas pelo examinando. Ha testes psi-
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cológicos c testes pedagógicos. Os primeiros

servem para aferir o grau de inteligência do

examinando, os segundos são provas do

grau de assimilação cultural ou habilidade

prática no aprendizado vocal ou instrumen-

tal. Sobre este assunto, muito interessante

mesmo, mandariamos os novos professores

consultar obras que dizem respeito ao seu

emprego na didática geral aplicando tais pro-

cessos ao ensino musical.

CENTROS DE INTERESSE E DE CULTURA

Para que uma determinada coisa possa in-

teressar, devemos rodea-la de atrativos; aí

está pois a finalidade das sociedades e de-

partamentos de cultura artística, os prêmios

de anifnação, as bolsas de estudos, as bi-

bliotecas, os museus, as discotecas, as confe-

rências, os seminários, os cursos extensivos

de aperfeiçoamento, as visitas às indústrias

ligadas à vida musical, a leitura de revistas,

jornais e bons catálogos, tudo enfim que diga

respeito ou possa entusiasmar o estudante de

música suscitando-lhes propósitos felizes.

Ainda mesmo que se nos afigure em pri-

meiro juizo que tudo isso deva estar den-

tro das obrigações do Estado, salta aos olhos

de qualquer mortal que aos professores per-

tence o fomento ou pelo menos a adesão a

esses fócos de interesse artístico; eles podem

perfeitamente alimentar direta ou indireta-

mente os seus discípulos e familias de suas

relações pelo processo indutivo afim de que

a cultura da sociedade em que vivem se

extenda e intensifique convenientemente Se-

rá louvabilíssimo e nobre fazerem dos seus

discípulos o seu prolongamento, e deste mo-

do adata-los ao mundo novo que virá após

o seu desaparecimento; não ha dúvida algu-

ma que seremos levados como folhas recas,

ficando como nossos sucessores os nossos dis-

cípulos... e acrescentemos mais ainda, um
preceptor que não aconselha os seus discí-

pulos à frequência de quaesquer das citadas

manifestações artísticas está se aniquilando,

visto que atinge à sua própria razão de exis-

tir o bom e grande incremento dado à sua

profissão.
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EVOLUÇÃO DUM MUSICISTA

Ao fim de tantos esforços conjugado® para

se conseguir a realização de um ideal tão

nobre, um propósito se fará sentir, afim de

manter-se em efervescente entusiasmo o fogo

sagrado da arte abraçada. Daí ouvir o bom
senso que manda não perder-se o hábito

de estudar robustecendo cada vez mais a

técnica adquirida e ampliando sempre a pró-

pria cultura geral e artística. Damos a se-

guir uns conselhos que julgamos uteis à

evolução dum pianista, deixando aos profes-

sores adata-los às demais atividades artísticas

A técnica é robustecida pelo cultivo cons-

tante da sonoridade empregando-se para tal

todos os exercícios mecânicos possíveis a

ação tatil (das mãos e dos pés) as articula-

ções e movimentos dinamiscos diversos. Di-

vida-se em duas partes os citados exercícios:

gerais os que convem a todos, especiais os

que convem a uma determinada dificuldade

ou fim colimado. A técnica dum compositor

residirá num cultivo constante do contrapon-

to que é o melhor elemento para a sua elas-

ticidade intelctual.

Para a interpretação ocorre tudo que possa

contribuir direta ou indiretamente a for-

mar o senso estético dum musicista. Con-

correm diretamente para esse fim, a exe-

cução e análise de peças de todo o gênero —
decór e numa insistência diária e contem-

plativa deixando-se abandonar em divaga-

ções mentais, depois dum plano pre-estabe-

lecido emanado duma análise das peças em
execução e do estudo psicológico do autor e

de sua época na história da arte. Concor-

rem indiretamente para tal a audição de con-

certos, a leitura refletida de bons livros, e

bons discos, os comentários e querelas com

artistas de valor. Nos exercícios contempla-

tivos não deverá o musicista atirar perdida

-

mente em campo aberto a própria sensibi-

lidade, pois que seria habituar-se a perder

o dominio de si próprio. Enveredar-se-á mes-

mo pelo caminho dos estudos de composição

afim de ampliar a sua musicalidade.

O repertório deverá ser constantemente

ampliado. Aqui deverá ocorrer tudo que um
musicista tem a estrita obrigação de conhe-

cer colhendo dentro da literatura do seu

instrumento o que mais se adate ao próprio

temperamento; fazer um estudo introspetivo

do próprio temperamento afim de tirar de si

o melhor partido possível em favor da arte

que professa.

Sempre que a oportunidade se lhe ofereça

deverá tocar as peças do seu repertório. As-

sim poderá poupar algum tempo, porem, co-

mo medida de prudência é bom ter uma hora

determinada para esse mister sendo que nes-

se tempo poderá burilar os seus trabalhos,

de conformidade com o próprio desenvolvi-

mento estético.

Esse material todo será dividido pelo tem-

po que o artista dispuser; lembraríamos que

a escolha das horas para conseguir-se o fim

almejado é um fator duma indiscutível van-

tagem ao proveito do esforço conjugado. As-

sim é então que as horas que melhor humor

proporcionar ao indivíduo em questão, serão

aquelas que éle as empregará como vantajosas

sas à finalidade colimada. Sendo o fim prin-

cipal dum pianista direi mesmo o unico fim

fazer viver através do próprio temperamento

as peças que executa, deverá então ele

ocupar no trabalho de interpretação, as me-

lhores e mais bem humoradas horas de sua

vida: para uns serão as horas da manhã, para

outros as da noite.

Já se encontra à venda a coleção do IV ano da “ Resenha Musical”

Volume encadernado — Cr.$ 35,00

— Pedidos à Redação —

12 — RESENHA MUSICAL



Arte e Alma

na Obra de

um Pintor de

Animais

Gencsio Pereira Filho

(Transcrito de “Ilustração)

f

*

A vida simples de Alberto Apfel — O nar-

cisismo humano fê-lo abandonar os retratos

de pessoas — O louvor da crítica — Um
grande amigo dos animais

Talvez pouca gente saiba que, na rua Ta-

piratiba n. 81
,
na V. América reside um

grande artista.

Alma simples, sem ambições, leva uma vida

calma, toda dedicada ao seu mistér. Não que-
ro insinuar seja ele cético. Mas prefere vi-

ver assim.

Dotado pela natureza de prodigioso senso

artístico, especializou-se em pintar animais.

Não que haja nêle qualquer negação para a

pintura de retratos humanos — ( e ele rea-

lizou muitos e lindos). Perguntando sôbre a

causa de tal abstenção, responde num sorri-

so irônico e dando de ombros: — ‘‘Os re-

tratados nunca acham que tenham ficado

bonitos como são...”

Alberto Apfel iniciou-se, ainda muito jo-

vem, com Fritz von Will, da Escola de Be-
las Artes de Dusseldorf, na Alemanha. Apri-

morou seu estudo com Schwartzenfeld e de
Crenst.

Viveu muito tempo no Velho Mundo, onde
ficou largamente conhecido. Várias télas das

que enfeitam sua residência são desse tem-
po. Entre elas há belas paisagens, ora cheias

de luz e ora cinzentas.

Sua residência, simples, é uma exposição

permanente de trabalhos. As paredes estão

repletas de quadros, sejam as da sala de vi-

sitas, sejam as da de jantar ou as dos corre-

dores; tudo salta à vista encantada, numa
variedade enorme de compridos “bassets”, de
terra-novas, de elegantes galgos, de “bul-

ldogs” reconchudos, de mimosos lulús... Pai-

sagens européias ou brasileiras, tipos nossos

de Santo Amaro, etc.

* * *

Há em Alberto Apfel duas grandes quali-

dades, que são como que o complexo do seu
labor: arte e alma. Apfel não é sómente o
artista que, diante de um animal, o retrata

a pincel. Existe nêle um profundo psicólogo,

que sabe sentir vivamente o instinto ani-

mal. Seus retratados parecem possuir alma,
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como que vivem na imagem que o pintor

deles traça.

Os críticos reconheceram, fartamente, essas

virtudes de Apfel. E elas ressaltam, imedia-

tamente, à vista de quem vê, ante seus

olhos, uma obra dele, E daí resulta um outro

fato: não é preciso ser entendido em pintu-

ra, para gostar do que Alberto realiza. Qual-

quer leigo deixa escapar sua admiração por

tão fiel retratista.

Apfel alcançou seu “climax”, nesse ponto,

nas pinturas de gato. Como têm vida os

felinos, como parecem reais! Retratista mi-

nucioso, cada traço do animal vivo é en-

contrado na téla, cada pormenor não é es-

quecido. Ninguém deixa de admirar um
gato retratado por Apfel.

* * *

Alberto Apfel 6 o pintor dos animais das

familias mais distintas de S. Paulo e do Rio.

Em um album se encontram testemunhos

dessas pessoas, que não escondem sua dmi-

raçáo pelo pintor animalista.

As palavras de Amadeu Amaral Júnior, de

Otto Bittencourt Sobrinho, da “Folha da

Noite”, de S. Paulo, Ernesto Antonio Ma-
tera, do sr. Herbert Moses, do sr. Osvaldo

Dr. Angelo Gayotto Prof. Samuel Archanjo dos
Cirurgião Dentista Santos

Consultas das 9 às 11 e das 2 às 5 hs. Piano — Harmonia — Teoria

R. João Brícola, 46 — 5.° — s. 534-535 Alameda Barão de Piracicaba, 830

Fone: 2-3314 Fone 5-1434 São Paulo
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Souza e Silva, da “A Noite Ilustrada*’, de

Osvaldo Orico, e de inúmeras outras pes-

soas, nada deixam a desejar, em relação ao

que de fato é a arte de Apfel.

* * *

Alberto Apfel, numa tarde deste Janeiro

que nasceu luminoso para nossa capital cos-

tumeiramente penumbrosa, em companhia de

uma filha, recebeu-nos em sua casa.

Delicado, de atenção extrema, recepcicnou-

nos como velhos amigos. Ele mesmo faz um
delicioso café e, com singeleza, confessa que

muitas vezes, na ausência da esposa, é #
quem

prepara o almoço e o jantar...

Na sala de visita mostra-nos uma infini-

dade de quadros, que ele possue em aibuns.

Nessa sala e na de jantar, nos corredores,

em toda parte uma quantidade enorme de

trabalhos, gritando o labor fecundo do ar-

tista.

Indo daqui para alí, sempre seguido de

dois “bassets” e de um cãosinho preto e fel-

pudo — (Apfel é um grande amigo dos ani-

mais) — mostra-nos toda sua inúmera gale-

ria artística.
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o loucoSchumann,
(Especial para RESENHA MUSICAL) por Gumercindo Saraiva — Da Socie-

dade de Cultura Musical do Rio G. do

Norte.

ROBERTO Schumann, nasceu em Saxe,

no ano de 1815, epoca em que os primeiros

impetos do Romantismo iam se elevando

afim de encontrar-se com o genio espirituo-

so do compositor Frederico Chopin.

O autor da celebre Reverie, apezar de

ser forçado ao estudo de Jurisprudência, de-

dicava-se com assiduidade à Arte dos Sons,

que era o seu sonho dourado. A musica

para ele era de um valor tão extraordiná-

rio que muitas vezes dizia que o mundo

sem a musica era como o homem sem reli-

uportes
iebiter

ORTOPEDISTA

Um alivio para o
mal-estar dos seus pes.

immvrnm

gião e perguntava que valemos nós sem os

princípios dos ensinamentos cristãs.

O episodio mais dramatico de sua vida,

foi creado pelo amor e este, o unico causa-

dor de sua morte tragica, após o interna-

mento num manicomio.

Pela segunda ou terceira vez, Schumann

se deixara levar por uma ardente paixão

que Beethoven tanto detestava. Porém, des-

ta vez, o mal pegou e o jovem compositor

se dirigia à casa do pianista Wieck, afim de

pedir em casamento sua unica filha: — Cla-

ra, uma menina de olhos azues, que aos seis

anos já cantava trechos de operas e tocava

violino como uma virtuose. Mas, uma cousa

viéra interromper o romance do dois ar-

tistas: — o pai de Clara nega a mão daquele

ente querido.

Apezar das boas relações que Schumann

mantinha com o prof. Wieck, este, ainda re-

lembra os antecedentes da familia do futu-

ro genro, dos quais já haviam morrido di-

versos membros atingidos pelas faculdades

mentais. Esta era a principal objeção do pai

de Clara: a hereditariedade da familia!

Schumann, coitado, arrebatado pelos afa-

gos de sua enamorada, persiste no propo-

sito de ver o seu triunfo conjugal após alguns

meses, os jornais estampavam o registro de

casamento do Dr. Roberto Schumann com a

maior pianista da Europa Miss Clara Wieck.

Assim viveram as duas celebridades musi-
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cais percorrendo as grandes cidades do mun-

do, numa tornée artística. Os principais tea-

tros tiveram a felicidade de ouvir e aplau-

dir um grande compositor e uma talentosa

pianista.

No ano de 1850, Schumann começou a sen-

tir o seu cerebro anormal e os primeiros

sintomas de locura reflete-se fortemente no

coração de sua esposa que o ama com uma

sinceridade incrível. Passam -se os anos e

com eles o seu sofrimento. Os seus amigos

aconselham repouso, mas Schumann já es-

gotado do seu padecimento, no dia 27 de Fe-

vereiro de 1854, pela manhã sai de sua resi-

dência, a passos alongados, à procura do

abismo — o suicídio — e n’uma ponte pró-

xima, se atira de uma altura regular, caindo

ao solo sem sentidos. Desde esse dia. não

mais viu a sua querida Clara, com a qual

mantivéra correspondência como dois prin-

cipiantes namorados. A dor aumenta, a neu-

rastenia se apodera, dai, levando-o ao tumulo

ainda na flor da idade, quando a sua mu-
sica estava sendo compreendida. E, a pobre

Clara, coberta de luto, acompanha junto

aquela multidão os restos mortais do seu

infortunado esposo, ao cemiterio, em cujo re-

cinto dormem eternamente outros tantos gê-

nios da musica.

* * *

Schumann, além de grande musico, foi o

creador da Literatura Musical, fundando na

Europa a primeira revista da pentagrama,

aíim-de distribui? com o povo a capacidade

ilustrada de sua inteligência, a qual era di-

rigida, redatoriada, e gerenciada pela sua en-

tusiástica pessoa. Foi um ardoroso critico

musical, conheceu de perto Mendelsohn, es-

tudou com Wepcr, foi erposo da maior pia-

nista do mundo — Clara Wieck e morreu

louco!

Flagrante do “cocktail” dc despedida oferecido pelos artistas de S. Paulo ao compo-

sitor Camargo Guarnicri, que hoje alcança sucesso nos Estados Unidos.
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PITÓRICARESENHA

Alem da grandiosa exposição restrospecti-

va do saudoso Lucilio de Albuquerque opor-

tunamente organizada pela Prefeitura, houve

ultimamente em S. Paulo uma sequência de

exposições verdadeiramente encorajadora pois

o sucesso não apenas artístico como tam-

bém financeiro da maioria delas, testemunha

que também as familias paulistas começam

por convencer-se que uma casa por bonita

que seja, não será nunca considerada per-

feita sem uma pequena coleção de quadros

que perpetue no seu interior as figuras mais

caraterística ou as paisagens mais sugesti-

vas a evocar a luz, as flores, o sol mesmo
nos dias de chuva ou de garoa. Foi assim

que vimos desfilar em São Paulo interes-

santes e lindas obras de brilhantes domina-

dores da palheta quais: Nigri, Gino Bruno,

Georgina de Albuquerque, Angelo Biggi,

exposições conjuntas, J. Gousseff, I. Colom-

bari, Guiomar S. Fagundes etc... Grande par-

te delas foram por nós comentadas breve-

mente nas colunas da “Universal” junto às

reprodução de alguns magnificos “clichês”

— Também a exposição de arte do Dr.

Heiridaldo Siciliano é ainda diariamente mui-

to visitada sendo importante as vendas rea-

lizadas. Era indispensável que uma Galeria

como essa surgisse na paulicéa, pois a se-

riedade e a honestidade do seu organizador

está defendendo o público incompetente e

incauto contra as vulgares mistificações de

certos audazes “fabricantes” de quadros...

v
Porém a soberba exposição que depois de

tantos anos de silencio o ilustre artista Ber-

nardino de Souza Pereira realizou recente-

mente sob os auspícios de uma amistosa co-

missão oportunamente incitadora, veiu a

CARLOS PRINA
da Academia de Letras de S. Paulo

deslumbrar os nossos olhos ávidos de bele-

za com uma triunfante serie re quadros

riadíssimos de estilo e de técnica compará-

vel a uma verdadeira sinfonia em que o

“primeiro movimento” representado pelos

múltiplos temas da figura humana cedesse

lugar ao “andante maestoso” dos panoramas

bucolicos entre aventuras de sombra e de

sol, para deliciarmos, depois, com um “mi-

nueto” delicado e sugestivo em que as flo-

res mais lindas revoavam em redor do nos-

so olhar lembrando-nos o movimento e a

graça das flores animadas que Walter Dis-

ney nos ofertou através da musica de Tchai-

kewsky. Porém eis que no cíclico final, o

grande Bernardino deixa descansar o seu po-

licrómico e radioso pincel para empunhar

firmemente o carvão e o lapis de Miguel

Angel e esculpir (desenhando) uma sequên-

cia clássica de temas que se alternam numa
empolgante “fuga” de claros e escuros e de

leves “nuances” em que se enobrecem nu-

merosas fisionomias conhecidíssimas no mun-
do da arte e da “elite” — (1).

E tudo isso sem preconceitos nem impo-

sições escolásticas ou modernísticas, demos-

trando, ao contrario e mediante quadros pin-

tados em épocas bem diferentes, como o

artista possa evoluir e experimentar todos

os processos e todas as técnicas sem nunca

renunciar à sua personalidade nem à pre-

cisão básica do desenho sem o qual nenhuma

construção artística pode resistir à critica

e... aos anos.

Bravo Bernardino!

(1) TCntre elas a caraterística de Bernardi-
no representada por dois auto-retratos
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Uma residência moderna
em um bairro moderno.

SUMARÉ lhe dará todos os meios para a construcção

de seu lar! O Sumaré é um bairro moderno, proximo

do Centro, e em crescente desenvolvimento. Vendas a longo

prazo e financiarcvento para construcçoes.
k n
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CONCERTOS

CONCERTO SINFONICO DO DEP. MUN. DE CULTURA EM 29-12-42 — As ati-

vidades artistico-culturais do Departamento, este ano,foram encerradas com uma agra-

davel surpresa.

Será preciso dizer, não acreditávamos muito, no possível sucesso de uma menina

com apenas 14 anos de idade, que se apresentava para acompanhar a orquestra do

Departamento.

De fáto, enfrentar um publico numeroso, a responsabilidade frente a orquestra,

tudo isso poderia ter atuado no animo da menina-artista e tirar-lhe o brilho da exc-

cussão, aquele justo equilíbrio, que por exemplo no andante deixa transparecer a alma

bondosa e meiga de Mozart.

Nelly Hirsch, ao executar o Concerto em mi b.M., de Mozart, estamos certos, con-

quistou definitivameote toda São Paulo artística, agradando pela desenvoltura frente ao

tecládo, musicalidade e principalmente pela maneira do fraseado sempre correto.

Seus dois extras foram igualmente muito apreciados.

Com a apresentação da “9.a Sinfonia” de Beethoven, registraram-se inúmeras falhas

na orquestra e nos elementos do Coral.

A Souza Lima não faltou habilidade para conduzir o agrupamento de vozes, dando-

lhes muito brilho.

A. Melo Godoi

MADALENA TAGLIAFERRO — Quasi ao findar o 1942, que foi tão fecundo para

as Nações aliadas, teve o povo de São Paulo, mais uma vês a satisfação de ouvir Madalena

Tagliaferro, a brilhante pianista, desta feita, para o Departamento de Cultura, pres-

tando concurso à Orquestra Sinfónica, sob a regencia do ilustre maestro Armando

Belardi.

A ilustre solista, executou o Concerto n.° 1, em dó maior, de Beéthoven, Cre-

púsculo Sertanejo, Farinelo e a Fantazia Húngara, de Liszt. Madalena Tagliaferro,

é uma pianista que a cada concerto, digamos a cada exibição, apresenta-se dileren-

tomente como pianista e o principal, como artista. Neste concerto esteve possuída

de muita homogeneidade tanto espiritual, como técnica. Aliadas essas qualidades pro-

duziram momentos da mais alta musicalidade, apresentando-nos as conhecidas óbras de

Beethoven e Liszt, de modo primoroso como raras vezes nos é dado ouvir. Merece lou-

vores a orquestra sob a regencia do maestro Belardi, que cooperou de modo brilhante,

colhendo, por sua vez, o seu quinhão de aplausos.

508.° SARAU DA CULTURA ARTÍSTICA — Quando se fala em Alfredo de Mus-
set, logo vem a nossa mente a figura curiosa de George Sand, a figura do dócil
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Chopin... Alfredo de Musset, George Sand, Chopin... Trindade romantica, cheia da

poesia, da música, da felicidade falsa de um romantismo doentio. E quem não

se deleita ao ler ou ouvir Alfred de Musset, George Sand ou Chopin?

A “Sociedade de Cultura Artística”, satisfazendo o desejo de inúmeros de seus

associados, promoveu um importante saráu, apresentando “Sonho Romântico” — “La

Nuit D’Aout” e “A Quoi Rêvent les Jeunes Filies”, de Alfred de Musset.

A primeira com música de Debussy, teve a cooperação de Souza Lima na regên-

cia, a Orquestra do Sindicato dos Músicos, bailados pelas alunas de Chinita Ulmann,

Mise-en-cene-vestimentas direção de Alfredo Mesquita, servindo de ponto Antonio Cân-

dido de Mello e Souza. Essas citações todas foram transcritas, porque merecem destaque.

Toda a organização foi efetuada por Alfredop Mesquita, esse jovem e consagrado

escritor e teatrologo.

O que foram as representações das peças de Alfred Musset, diz-nos bem o su-

césso que alcançaram, pelos aplausos que não foram poupados por um numeroso publico

que lotou o Municipal.

Merece destaque ainda, a conferencia pronunciada por Alfredo Mesquita que estudou

de modo substancioso, a vida e a óbra do grande poeta francês Alfredo de Musset.

509.° SARAU DA CULTURA ARTÍSTICA — A Sociedade de Cultura Artistica,

realizou um grande espetáculo de Bailados comemorativo ao 30.° aniversário, com o

concurso do celebre bailarino Alexandre Tolas e do Corpo de Baile do Teatro Municipal

sob a direção de Vaslav Veltchek, e Orquestra do Sindicato dos Músicos de São

Paulo, sob a regencia do maestro Souoa Lima.

Do programa: “A infanta de Castela”, libreto de Alfredo Mesquita, musica de
Ravel, cenários e vestimentas de Clovis Graciano, e coreografia de Vaslav Veltchek;

“A Valsa”, fantasia coreografica de V. Veltchek, musica de Ravel, e vestimentas de
Marilia Franco.

Poucas vezes nos é dado assistir uma exhibição mesmo em companhias profissio-

nais, que consiga alcançar esse elevado nivel de homogeneidade artistica com que
foi apresentado esse conjunto sob o patrocinio da Sociedade de Cultura Artistica.

Todo esse conjunto teve as vistas técnicas de Alfredo Mesquita, de Veltchek,

de Souza Lima, de Iolas, de Clovis Graciano. Óra, um conjunto assim trabalhado, en-

saiado, estudado, preparado, tem forçosamente que alcançar o sucésso que este alcan-

çou. Agradou grandemente a arte de Alexandre Iolas, um bailarino clássico, cuja

elasticidade fisica é num sentido artístico, o dom harrnonico de seus gestos, de seus

passos, de seus pensamentos, até.

Os cenários de Clovis Graciano foram admiravelmente bem concebidos, dando
um realce as figuras que integravam os bailados, dentre elas a de Marilia Franco que,

hoje, está conquistando um desenvolvimento técnico que muito contribuirá para o

futuro de sua carreira. Suas ultimas apresentações confirmam esta nossa opinião.

Enfim o saráu comemorativo do 3.° aniversário da Cultura Artistica, foi ótimo

e reuniu um publico seleto que soube apreciar os vários numeros da mais fina arte e

interpretação elevada.

WANDA WERMINSKA — Pela primeira vez tivémos ocasião de ouvir Wanda
Werminska, festejada cantora natural da Polonia, que se apresentou acompanhada ao

piano pelo ilustre pianista Fritz Jank.

Programa excessivamente longo, não resta dúvida, porém uma grande artista que
soube durante o mesmo, exhibir suas preciosíssimas qualidades vocais e a sua técnica.
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Cantou em vários idiomas e, em todos, demonstrou possuir uma dicção certa para

a arte vocal. Em todos os numeros sua musicalidade foi exhuberante, a qual aliou

muita graça e fina interpretação.

Aplaudidíssima pela assistência viu-se obrigada a bisar e a conceder numeros extras.

HOMENAGEM ÁS NAÇÕES UNIDAS — A vóz musical das Nações Unidas, fez-

se ouvir a 12 de Janeiro no Municipal, por intermédio da Orquestra do Departamento

Municipal de Cultura, sob a regencia do maestro Mehlich.

A vóz unisona da Europa flagelada, da esperançosa America unida. De além

mar, a Holanda, Inglaterra, Noruega, Rússia, Polonia, Tchecoslováquia, e deste conti-

nente Brasil e Estados Unidos. Todas representadas pelos seus expoentes da arte mu-
sical.

O maestro Mehlich, com a sua costumás habilidade de regente, elevou a execução

orquestral a uma perfeição admiravel. Foi uma noite feliz para a orquestra, porque

ela toda, apresentou-se com firmeza e com musicalidade.

Houve um solista, o pianista Hans Bruch, o qual além de apreciada técnica, nada

mais apresenta que possamos considera-lo um pianista de envergadura. Desincumbiu-se

com muita capacidade, dando ao concerto, uma nota variegavel.

O maestro Mehlich recebeu muitos aplausos da grande assistência.

DEPARTAMENTO DE CULTURA — Promovido pelo Departamento Municipal de

Cultura, realizou-se ainda em Janeiro, o concerto da apreciada pianista Aurora Bruzon,

que muito agradou pela sensibilidade extrema de seu toucher, e pela interpretação

acurada dada às suas execuções.

Fez-se ouvir, também com grande agrado o Quarteto Haydn, que executou com
sua peculiar maestria, o Quarteto em sol maior, de Mozart.

RICARDO ODNOPOSOFF NA CULTURA — O reaparecimento de Ricardo Odno-

posoff, ao publico da Sociedade Cultura Artistica, constituiu autentico sucésso para a

brilhante carreira do jovem e consagrado violinista argentino e para vida social da

Cultura, pois que a 12 do corrente, grande era a assistência que ocorreu a ouvir o exce-

lente artista muito estimado e admirado nesta Capital.

A constituição do programa obedeceu a um critério de homogeneidade artistica.

A peça, primeira, a Sonata -fantasia, de Paulo Florence, caracterisa-se pela largueza

musical, frases curtas, requerendo muita acuiridade da execução. A parte de piano, devido

ao excésso de oitavas, em certos trechos, prejudica, encobrindo a sonoridade do vio-

lino. E estava ao piano esse admiravel acompanhador que é Fritz Jank, que possue

dentre suas ótimas qualidades de pianista, um táto pianistico, sutil e fino. Agora, se

outro fosse o pianista, dessa noite, teria sido lastimável a execução da bem inspirada

composição de Paulo Florence.

Tivemos, a seguir, Debussy, 3a. Sonata; Chanson, Poème; E. Ysaye, Sonata op. 27,

a 4 (p. violino só); e, a notável obra de Cesar Franck, Sonata em lá maior. O que foi

a execução desta ultima peça nos limitamos a dizer que foi majestosa, de absoluta
unidade, onde ambos artistas Ricardo Odnoposoff e Fritz Janke, confirmaram seus dotes
de notáveis artistas, cujas qualidades, aliadas a proficuo trabalho técnico, são o melhor
elogio desses consagrados virtuoses.

Inúmeros extras, encerraram o inesquecivel concerto.
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Guiomar Novaes Pinto

GUIOMAR NOVAES PINTO — A individualidade artística de Guiomar Novaes

Pinto é grande demais para caber na estreiteza de uma crônica. Festejada como delirio

em todas as plateias do mundo, endeusada pela critica, seu nome entrou já a brilhar

deslumbradamente com realce soberbo de gloria no seio dessa constelação excepcional

de gênios femininos.

Nunca porem, é demais render culto às organizações privilegiadas. A assombrosa

artista fez vibrar todo o nosso teclado orgânico no desdobramento de seu talento excep-

cional, que ainda agora perguntamos a nós mesmos se no mundo artístico contempo-

râneo, dentre as pianistas femininas, há quem trancenda as dificuldades 'dessa grande

linha, que é a transição de musica com a alma e com o coração; pelo menos em certas

musicas, Guiomar é inecedivel e muito hipoteticamente igualavel.

Os estrondosos aplausos com que o publico a tem acolhido muito palidamente ex-

primem, em relação a imensidade de sua arte, a onda facinadora de emoção em
qjie ela o envolve, despojando sobre ele os raios intensissimos de sua enorme superio-

ridade. E dominados por esse poderoso influxo que nos assoberbou, ao ouvir os últi-

mos acordes de seu concerto, foi que consolidamos em nosso juizo a verdade, por todos

os titulos de gloriosa de que Guiomar atingiu os pincaros mais elevados de sua fulgu-
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rante carreira; porque ultrapassar sua atual forma ela nâo ultrapassará, pois jamais

sc ultrapassa a perfeição.

A “Chaconne” de Haendel, tão preciosamente incluida no programa, obteve as galas

de uma interpretação pura e nobre, compatível com a linhagem classica do autor.

Schumann, ora Infantil ora romântico, mas sempre soberbo, foi colorido e iluminado

com os encantos imaginados por ele no “Papillons”. Assim foi Guiomar na primeira

parte do seu recital.

Depois veio Chopin...

A musica de Chopin dispensa na interpretação as medidas do estilo, mas é pre-

ciso que apresente qualidade e sentimento, clareza e precisão, vivacidade e movimento

em grau assaz elevado. Sendo assim, reclama do interprete a consciência do ideal artís-

tico, para suscitar no coração de seu semelhante, emoções e impressões, especialmente

o sentimento do belo.

A sonata op. 58, fulgindo nos dedos de Guiomar, e consagrada à fins mais altos

do que acolher fulgurações técnicas, evidenciou o apreço da artista pela musica de

Chopin. Em todo o desenvolvimento da sonta, todas as notas tocadas pela recitalista,

fosse sob ritmo “lento”, fosse sob ritmo “presto”, faziam surgir a maravilha e o encanto,

o brilho e a contilação. Quem ouvindo por exemplo o “Scherzo” não dirá que Guiomar

traz nos dedos magnetismo sobre as teclas e que delas arranca sons sem as tocar tal

a delicadeza impressionante com que lhe envolve o sentido? E o “largo”? Seduziu

encantadoramente com a riqueza do seu colorido, com a transcendência emocionante

de sua forma. Por fim, a imagem da eloquência renaceu no “Presto” final, quando

então o vigor da artista, confundindo-se com um arrebatamento exarcebado, exaltou

a musica com o significado da grandeza e da belesa, ultrapassando a tudo quanto

se podia imaginar nesse sentido.

Nunca Chopin foi tão dignificado, nunca Chopin foi tão feliz!...

Afinal, tanto foram as mananciais de emoção, de beleza e arte que Guiomar Novaes
Pinto nos proporcionou que lhes perdemos a conta e os nomes.

O seu concerto de ontem foi um triunfo, isto é, foi mais do que um triunfo porque
foi uma nova gloria, uma nova consagração. E por tudo que ouvimos, e por tudo que
observamos, só nos resta conjeturar: quem conseguiu como Guiomar, culminar com
tanta supremacia a maravilha que é a arte podemos dizer que possue o que raras

criaturas possuem: o dom divino.

Critica, do 2o. recital de Guiomar Novais, realizado em São Paulo a 20-12-1942
feita por Dom Hasilio (Honio Araújo) e lido ac microfone da Rádio Difusora de S. Paulo.

RETIFICAÇÃO — No artigo “Musica Grega“, publicado no n.° anterior, tairam

alguns erros, que pedimos retificar:

Onde está:

Estrabãp, confirmando estas opiniões, escreve. — Leia-se:

Estrabão, antecipando estas opiniões, escrevia,

AUDIÇÃO DE ALUNOS — Promovido pela professora dona Maria Pagano Bo-
tana, realizou-se com grande brilhantismo uma exceiente audição de piano a cargo de
seus alunos, no salão de festas do Hotel Esplanada. Por ocasião foram distribuídos

aos mais distintos alunos, diversos e valiosos prêmios e medalhas de ouro.
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